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ME GHIVO
Buđapest Józsefu aľos onkormán y zat Képviselő-testiiletének

201'6. évi 1. ľendes ülését

2016. febľuáľ 4-én (csiitiirttik) 900 órára
hívom cissze.

A Képviselő-testület ülését a Jőzsefvtnosi Polgármesteri Hivatal
III. 300-as termében (Budapest VIII., Baľoss utca 63-67 .) tartja

Napirend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

t. Javaslat bizottsági tag cseľéjéľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľlĺ.źúé - polgĺírmester

Zárt ii lés ke retéb e n tár gy a|and ó előte rj esztés e k

Javaslat kitüntetésekkel kap cso latos d iintések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBES ITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

ZentaiOszkát - bizottsági elnök

l0B2 Budapest. Baross u' 63_67 '. Teleíon: 06 | 459 2 |00 . E-mai|: po|garmestel@jozsefvaros, hu . wr,ĺwjozsefvaros' hu
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BUDAPEST FŐVÁRoS VllÍ. KERÜLET lozsrnvÁRosl oNKonľr,tÁNyznr

DR. rocsĺs ľĺÁĺÉ
pct-cÁRMEsT.ĺi

3. Pénzügyi, kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Javaslat z łőtzsefuálrosi onkormányzat 2016. évi kiiltségvetéséről
łinkormányzati ľendelet elfo gadására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Javaslat a Jőzsefuálľosi Onkormányzat 2015. évi kiiltségvetéséről
6 l 20|.5. (II.20.) ti nko rm,án y zati r en ĺ|elet m ó d o s ításár a
(íľásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

t.

2.

szólrí

szĺĺIó

Városľehabilitációval és egyéb
előterjesztés

pľojektekkel kapcsolatos

Javaslat a ľaR-roz ,,A,, os TÉR-xoZ ,,B,' pá./lyázatolľJľĺal kapcsolatos
d ii ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľl4áté _ polgáľmesteľ

Egľy Attila _ alpolgáľmesteľ
Dr. Szilágyi Demeter _ képviselő
Zeĺtaí o szkár - képviselő

Javaslat Smaľt City munkacsopoľt létrehozásával kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Gazdálkodásto Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

Javaslat a Budapest VIII., Ttimő u. 16. szám a|atti lakások és nem lakás
célj ára szolgáló helyis é gek elid egenítés éről szĺóló pá,|y ázat kiírás ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnöke

|0B2 Budapest' Baross u' 63-67 ' . Jéleíon: 06 | 459 2l00 . E-mai|: poĺgarmestel@jozsefl'aros' hu . www.jozsefuaros. hu
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Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Javas lat a t ol<ýlsz mó do sítás ával kapcs olato s diin tés ek m e gho zata|ár a
(írásbeli előterj esĺés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľĺnester

Javaslat szobor, emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előteťesztő: Santha Péterné - alpolgáľmesteľ

Hu m á n sz o|gáltatźlssa l ka p c s o latos előte ľj esztés e k

Javas l a t i ntézm ényv ezetői p á|y ázatok kiírá s á ľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dľ' Kocsis }ĺ4áté - polgáľmesteľ

Javaslat ktiltsé gvetési szervek a|apítő okiratán ak m ó dosításáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előteťesztő: Santha Péterné - alpolgáľmesteľ

Egyéb előterjesztések

Javaslat a kőteľ.ező b etelepítés i kvĺótával szemb eni kiállá sľól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ;4laté - polgrĺľmester

Beszámoló a Képviselő.testĺilet bizottságai 2015. május 1. - 2015. októbeľ
31,. közőtt átruházott h atás kii rb en hozott dtintés einek végľeh aj tás á rĺíl
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis MźLté _ polgármester

|082 Budapest' Baross u' 63-67'. Teleíon: 06 | 459 2|@ . E.mail: po|garmestel@jozseívaros'hu . www.jozsefuaros'hu
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B eszám oló a Képvis elő.testiilet buottságainak 20 1 5. évi munkáj áľĺól
(íľásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Soós György -Ytlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elnĺjke

Zeĺtaĺ Oszkźľ - Emberi Erőforrás Bizottsáe elnöke

.re.-zĺsIqŕ g -rózsesvóľnei Nernzeŕiséqi onkoľmánr'zaŕnkka! kenesn!ĺfo5
dii ntések meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4:áté - polgármester

Beszámolĺí a Polgáľmesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
(írásbeli eloteľjesĺés)
Előterjesáő: Danada-Rimán Edina jegyző tartós távollétében dľ. Mészfu Er1ka -

aljegyző

6. Javaslat a 2016. évre vonatkozőan igazgatási szünet elľendelésérő| sző|ő
ľendelet elfogadásáľa és I polgáľmesteľ 2016. évĺ szabadságának
jőváhagyásńra
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MtLté _ polgáľmester

Javaslat a szocĺális lakbéľľe vonatkozó tájékoztatóval kapcsolatos diintés
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gáboľ - képviselő

Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műktidési
Szabá|yzatárói szóiő 3612014. (xI.06.) iinkoľmányzati rendelet' illetőleg a
Polgáľmesteri Hivatat Alapítĺó okiľatánat valamintSzervezeti és Míĺkłidési
Szab á|y zatának m ó dosításá ra
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|;í:áté - polgáľmester

Javaslat az onkoľm ányzat tulajdonáb an lévő, Ílletve az áůtalla fenntaľtott
ingatlanok energia. és vízfogy asztásĺ adataira vonatkozó tá,jékoztatőrő|
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Jakabfu Tamás - képviselő

|082 Budapest. Baross u' 63_6],. Te|eíon: 06 | 459 2l 00 . E-mai|: po|garmester@.jozsefvaros. hu ' www.jozsefuaros. hu
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Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejiĺ testületi határozatok
végrehajtásárĺól' az el'őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, il
io|anŕÁso}rh osamÁnrrolzvK| Ás oo ÄnLnĺmőaĺĺryą'li .á.-oo-f'źinR|, !'ł^ona*ifał
Jvrvulu9vu vl\rur vÜ 4ł vunvl^|^ą[JLąL| l,vuzvozĹvzvn 4lurvlrvlrlwE

szabadrendelkezésíĺ részének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(írásbeli tźlj éko ztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Budapest, 20|6. januźr 27 .

|082 Budapest. Baross u' 63-67.. Te|efon: 06 | 459 2 | @ ' E-mail: po|garmestel@jozseívaros. hu . www.jozsefuaros. hu
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